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DEMONTEERBARE STANDAARD CUTTERZUIGERS

Tegenwoordig worden voor vele werkobjecten die vroeger in den droge
zouden worden uitgevoerd, zuigers gebruikt. In vele gevallen kan hiermede
een verlaging van de kosten worden
bereikt.
Voorbeelden zijn te vinden bij de wegenbouw, de aanleg van brugopritten,
het opspuiten van bungalow- en industrieterreinen, de aanleg van jachthavens en visvijvers, zandwinning,
grondverbetering, het schoonmaken
van bezinkingsvijvers, etc.
Deze ontwikkeling deed de behoefte
ontstaan aan een demontabele - en dus
gemakkelijk te vervoeren - zuiger die
bij lage exploitatiekosten (éénmansbediening) een maximum aan rendement
geeft. Ook voor het traditionele werk,
zoals het graven en uitdiepen van
geulen, kanalen, boezems en havens
kan deze zuiger uitstekende diensten
bewijzen.
Ervaren constructeurs hebben alle
technische mogelijkheden die maar in
een dergelijke zuiger te verwerken zijn
samengebundeld.
Het resultaat is de standaard cutterzuiger I.H.C. Giant, die kan werken
met persleidingen van 550, 600 en
650 mm diameter.
De I.H.C. Giant is een logisch vervolg
op de serie kleine cutterzuigers, welke
thans alom bekend staan onder de
naam I.H.C. Beaver. Deze serie omvat
de typen:
Cub
150 mm of 200 mm
Master 250 mm of 300 mm
King 350, 400 of 450 mm
De I.H.C. Giant die in deze folder wordt
beschreven, wordt in serieproduktie
gemaakt.

Het casco van de zuiger bestaat uit vijf
pontons. Aan de hoofdponton zijn de
vier zijpontons, de outteriadder en de
beide spuds gemonteerd. De spuds
worden door hydraulische cilinders op
en neer bewogen.
Op de hoofdponton staan de twee
aparte hydraulische voorzijlieren en de
ladderlier, in de ponton de zandpomp
en de dieselmotor. De twee achterste
zijpontons bevatten brandstof.
De hoofdponton met zandpompinstallatie en lieren heeft een positieve
stabiliteit; het aankoppelen van de
zijpontons kan daardoor in het water
geschieden. De zijpontons worden
onder de waterlijn aangehaakt en
bovendeks met bouten bevestigd. Onder het niveau van het dek zijn er geen
gaten door de huid voor de bevestiging.
De afmetingen en gewichten van de
gedemonteerde elementen zijn zodanig, dat zij per schip of zelfs over de
weg vervoerd kunnen worden.

ALGEMEEN

De cutterladder wordt op en neer
bewogen door een hydraulische lier.
De zuigbuis zit onder de ladder en Is
gemakkelijk bereikbaar.
De 3 langzaamlopende hydraulische
motoren, die de vijfbladige cutter aandrijven, zijn gemonteerd op een geheel
gesloten tandwielkast, welke op het
ondereinde van de ladder op rubberblokken opgesteld is en die een speciale asafdichting heeft. De korte,
stevige cutteras draait in een rubberlager met waterspoeling. De olie- en
spoelwaterleidingen zitten goed beschermd in de ladder.
Doordat de oliedruk in het aandrijfsysteem en in de tandwielkast altijd groter
is dan de druk van het omringende
water, kan er geen water in de motor of
de tandwielkast binnendringen.

CUTTERLADDER

Aan het ontwerp van dit zeer belangrijke onderdeel is veel zorg besteed
en talrijke proeven met zandpompen
en zandpompmodellen zijn uitgevoerd
door het I.H.C. Laboratorium M. T. I.
Als resultaat hiervan is een pomp ontwikkeld met een zeer hoog rendement
en ruime doortochten. De pomp is
voorzien van waterspoeling aan de aszijde en aan de zuigzijde.
Het pomphuis kan zeer snel gedemonteerd worden, waarbij waaier en as
geheel vrij komen voor inspectie en
onderhoud.
Om een steen of ander obstakel te verwijderen kan eerst het inspectieluik
geopend worden, dat is aangebracht in
een kort stuk zuigleiding voor de pomp.

Blijkt dan, dat het obstakel te groot is,
dan kan dit gedeelte zuigleiding zeer
eenvoudig weggenomen worden.
Men behoeft hiervoor maar twee bouten los te maken, een handeling die
slechts enkele minuten in beslag neemt.
De zandpomp en het grootste deel van
de zuigleiding staan onder de waterlijn,
waardoor geen speciale voorzieningen
voor het aanzuigen nodig zijn en waardoor de maximale produktie - die door
de zuighoogte bepaald wordt - ook
groter kan zijn. De zuigleiding komt
echter boven de waterlijn in de romp,
zodat geen gevaar bestaat dat de ponton bij het losmaken van de zuigzak of
door een lekke verbinding volloopt.

Deze zijn eenvoudig en solide geconstrueerd. Zij hebben elk een trommel
die via een open tandwiel overbrenging
wordt aangedreven door een langzaamlopende hydraulische motor, zodat een eenvoudig en robuust geheel
wordt verkregen zonder koppelingen
of remmen.
De lieren kunnen zonder enig bezwaar
op het voordek staan, waar de baggerbaas er vanuit de cabine een onbelemmerd uitzicht op heeft.
Het strakhouden van de vierende zijdraad geschiedt door de desbetreffende motor hydraulisch te remmen waarbij dus geen slijtage ontstaat.
De snelheid en de remkracht zijn traploos regelbaar.

VOORZIJLIEREN EN LADDERLIER

Vrijstaande
hydraulische
cilinders
halen de stevige spuds omhoog. Ook
hier worden door het eenvoudige ontwerp slijtage en onderhoud tot een
minimum beperkt. Géén remmen, géén
koppelingen! Slechts één schijfl
De spuds kunnen vrij vallen en wanneer dat nodig is kan men ze ook langzaam gecontroleerd laten zakken. De
spuds worden gehesen met een strop
die zich bij het hijsen om de spud vastklemt.
Wanneer de spud op de bodem staat
ligt de strop er los omheen zodat de
zuiger door verschillen in getij en waterstand vrij op en neer kan bewegen.
Om de spuds te kunnen borgen zijn op
bepaalde afstanden stalen kokertjes in
de spuds gelast, waar een pen doorheen kan.

De zandpomp, de glandpompen en
de hydraulische pompen worden door
een dieselmotor aangedreven. Twee
hydraulische pompen met vaste opbrengst en één met regelbare opbrengst leveren de olie voor de hydraulische cutteraandrijvingen. Voorts
zijn er nog twee hydraulische pompen
met vaste opbrengst, waarvan de een
de olie voor de ladderlier levert, en de
andere de olie voor de voorzijlieren en
despudcilinders levert.
Het uitrusten van de zuiger met één
dieselmotor maakt de bediening en het
onderhoud zeer eenvoudig. Een bijkomstig, maar niet te verwaarlozen
voordeel is, dat het vermogen, afhankelijk van de omstandigheden, automatisch wordt verdeeld over de zandpomp en de hydraulische pompen. Als

de cutter en de lier weinig vermogen
vragen, zoals bijvoorbeeld in lichte
grond, is er meer vermogen beschikbaar om de opbrengst van de zandpomp te vergroten.
De dieselmotor wordt afdoende gekoeld door zoet water, dat in gesloten
circuit door een koeler gepompt wordt,
welke op zijn beurt door een buitenboords koelwatersysteem met pomp
wordt gekoeld. De motor drijft de zandpomp aan via een enkelvoudige geheel
gesloten tandwielkast met smeeroliepomp en koeler.

DIESELMOTOR
De hulpset bestaat uit een hulpmotor
waaraan een laaddynamo, een luchtcompressor, een zelfaanzuigende lenspomp en een hydraulische pomp gekoppeld zijn.
Wanneer de hoofdmotor stilstaat zorgt
deze hydraulische pomp ervoor dat de
ladder en de spuds gehesen en de
lieren en de cutter getornd kunnen
worden.

HULPSET

HYDRAULISCHE MOTOREN
BEDIENINGSCABINE
EN DAGVERBLIJF

Het bedieningshuis is rondom voorzien van vaste en openslaande ramen,
zodat een vrij uitzicht bestaat op de
zuiger en de omgeving.

De langzaamlopende
hydraulische
motoren voor de cutteraandrijving en
voor de lieraandrijvingen zijn geheel
identiek en onderling verwisselbaar.

De hoofdmotor en de hydraulische
installatie worden aan de bedieningslessenaar door de baggerbaas bediend, zodat de baggerhandelingen
door één man kunnen worden verricht.
De bedieningsruimte is bereikbaar via
een trap vanuit het dagverblijf. In dit
verblijf staan een tafel met vier krukjes,
een aanrechtkastje met afwasbak, een
oliefornuis of butagasstel met twee
kookplaten en enkele kasten.
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